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M I N U T A 

 

         Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  29.04.2020. 

 

         Prin dispoziţia nr.97/23.04.2020 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţă ordinară convocată în data  de 23.04.2020. 

        Consilierii locali au fost înștiințați prin convocatorul înregistrat cu nr.4200/23.04.2020. 

        Ședința s-a desfășurat în data de 29.04.2020 la sediul Consiliului local Cornești. 

         Ordinea de zi a sedinței : 

1. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru  

anul fiscal 2021- iniţiator primar Vasile ȘERBAN; 

           - Aviz consultativ :comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3 

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea 

contractului de proiectare și execuție și a devizului general defalcat actualizat pe surse de 

finanţare după încheierea contractului de proiectare și execuție al obiectivului de investiţie 

„Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin 

Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020- iniţiator primar Vasile ŞERBAN; 

            - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3 

           3. Adresa nr.1129/13.03.2020 și a deciziei nr. 67/13.04.2020 a Camerei de conturi 

Dâmbovița;  

          4. Probleme diverse ; 

          5. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pentru anul 2020 ; 

           6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3.(2) și art.4 din hotărârea Consiliului local 

Cornești nr. 60/28.11.2018 privind aprobarea obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru 

persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale 

şi socio- medicale pentru vârstnici. 

 

             Total consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi: 15. 

 

        ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE: 

 

              - hotărârea nr. 15/29.04.2020 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor  

locale pentru anul fiscal 2021; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abtineri:- consilier 



                 - hotărârea nr. 16/29.04.2020 privind aprobarea Devizului general actualizat după 

încheierea contractului de proiectare și execuție și a devizului general defalcat actualizat pe 

surse de finanţare după încheierea contractului de proiectare și execuție al obiectivului de 

investiţie „Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat 

prin Programul Național de Dezvoltare Locala 2017-2020; 

                 - au votat pentru: 11 consilieri :doamna Ioana CRUDU, doamna Maria STAN, dl. Ion   

 

STOICA, dl. Ion BURLACU, dl. Ion CRISTEA, dl. Florin GHEORGHE, dl. Marin GHINEA ,  

dl. Daniel GRIGORE, dl. Marius STANCU,  dl.Ionuț-Dragoș PESCARU ; 

      - au votat împotrivă: 2 consilier: dl.  Gheorghe IONIȚĂ, dl. Florian PĂUN; 

                 - abtineri:- 2 consilier :dl. Ciprian-Vasile STAN și dl. Traian RĂDULESCU . 

          - hotărârea nr. 17/29.04.2020 privind rectificarea  bugetului local pentru anul 2020; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri ; 

      - au votat împotrivă:  -; 

                 - abtineri:-. 

                    

            - hotărârea nr. 18/29.04.2020 privind modificarea art.3.(2) și art.4 din hotărârea 

Consiliului local Cornești nr. 60/28.11.2018 privind aprobarea obiectivului „ Infiinţare centru de 

zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr.2 – 

Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici; 

                 - au votat pentru: 8 consilieri :doamna Ioana CRUDU, doamna Maria STAN, dl. Ion 

STOICA, dl. Ion BURLACU, dl. Ion CRISTEA, dl. Florin GHEORGHE, dl. Marin GHINEA,  

dl. Daniel GRIGORE ; 

      - au votat împotrivă: 2 consilieri:  dl. Gheorghe IONIȚĂ, dl.Victor DAN; 

                  - abțineri:- 5 consilieri: dl. Ciprian-Vasile STAN, dl.Traian RĂDULESCU, dl. 

Florian PĂUN, dl. Marius STANCU, dl.Ionuț-Dragoș PESCARU. 

               

             Minuta va fi afișată la sediul Consiliului Local și pe site-ul instituției în conformitate cu 

prevederile art.11 din Legea nr. 52/2003 privind transpareța decizională ,republicată cu 

modificările și completările ulterioare. 
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